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MODULAIRE OPLEIDING 
 

GELEER- & VERDIKKINGSMIDDELEN 
VAN THEORIE TOT PRAKTIJK 

 
 
 

 

Geleer- en verdikkingsmiddelen zijn belangrijk bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen.   

Ze spelen een rol in de sensorische eigenschappen van een product, zoals de textuur, en in 

producthoudbaarheid.  Een goede kennis van deze groep ingrediënten is nodig om uit het brede 

aanbod de juiste keuze te maken voor uw product. 

In deze opleiding wordt ingegaan op verschillende geleer- en verdikkingsmiddelen,  met aandacht  

voor terminologie, de oorsprong (bron), verwerking, functionaliteit en toepassingsmogelijkheden. Via 

workshops wordt de link naar de praktijk gelegd.   

 

 

De opleiding is modulair opgebouwd, waarbij deelnemers ervoor kunnen kiezen om aan één of 

meerdere modules deel te nemen.   

 

 

Module  Inhoud   

Module 1 Zetmeel: diversiteit, functionaliteit en toepassingen Theorie + w orkshops afgelopen 

Module 2 Pectine en gelatine  Theorie + w orkshops 24 november 

Module 3 Hydrocolloïden (overige) Theorie + w orkshops Januari 2012 

Module 4 Clean label & Nieuwe tendensen (Onder voorbehoud) n.t.b.  

 

 

DOELGROEP 

De opleiding richt zich in eerste instantie naar medewerkers uit de voedingsindustr ie – R&D, 

productontwikkeling, aankoop. 

Ze is relevant voor iedereen die een beter inzicht wil krijgen in hydrocolloïden (geleer - en 

verdikkingsmiddelen).  
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MODULAIRE OPLEIDING 

 
GELEER- & VERDIKKINGSMIDDELEN 

VAN THEORIE TOT PRAKTIJK 
 

MODULE 2 
PECTINE & GELATINE 

24 november 2011 
 
 

Gelatine en pectine worden veelvuldig toegepast in de voedingsindustrie.  Zo kent iedereen de 

typische gelatine-gebaseerde snoepjes, zoals ‘beertjes’ en marshmallows, of het gebruik van gelatine 

in de vleeswarenindustrie.  Maar ook in spreads, sausen, roomijs of fruitsap wordt gelatine gebruikt.   

Pectine wordt typisch gebruikt in zuivelproducten (en de fruitpreparaten hiervoor) en al lerlei confituren 

of gelei.  Ook in hartige levensmiddelen kent het zijn toepassing, zij het minder frequent (bv ketchups 

of vleeswaren).   

 

In de module ‘Pectine en gelatine’ komen zowel een theorieluik als een workshopgedeelte aan bod op 

1 dag.   

 

KULeuven, Cargill en Tate&Lyle Food Systems staan in voor de invulling van het gedeelte rond 

pectine : PBGelatins en Rousselot vullen samen het gedeelte rond gelatine in.   

 

 

PECTINE EN GELATINE ALS GELEERMIDDELEN  

THEORIE 

Tijdens het ‘theorie’gedeelte wordt een overzicht geschetst van de structuur, de verschillende types, 

de herkomst, het werkingsprincipe en de condities voor gelering van gelatine en pectine.  

 

Volgende aspecten worden in de theoretische sessies behandeld, voor zowel gelatine (door 

Rousselot en PBGelatins) als pectine (door KULeuven en Cargill): 

 

 De componenten (gelatine of pectine) 

 Oorsprong  

 Structuur  

 Verschillende types  

 Gelering 

 Principe    

 Voorwaarden   

 Hun toepassing in producten 
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WORKSHOPS GELATINE & PECTINE  

Inhoud  

Deze workshops sluiten inhoudelijk aan bij het theoretisch gedeelte uit deze module.  Via de 

workshops worden een aantal van de in de theorie belichte kenmerken van pectine en gelatine 

tastbaarder gemaakt.   

Ze zijn erop gericht om de deelnemer inzicht te geven in de eigenschappen en kenmerken van 

gelatine en pectine en hem/haar de nodige tools in handen te geven om op een gerichte manier te 

kunnen inschatten wat het potentieel van pectine en gelatine is voor de eigen producten.  

 

Deze workshops worden ondersteund en begeleid door Cargill, Tate&Lyle Food Systems, PBGelatins 

en Rousselot.  

 

Er zijn 4 workshops voorzien.  Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid aan elk van de 4 workshops 

deel te nemen.  In een aantal sectoren, zoals de vleeswarensector, kent pect ine minder 

toepassingen.  Daarom kan iedere deelnemer via het inschrijvingsformulier zijn/haar voorkeur 

doorgeven voor het al dan niet bijwonen van beide workshops rond pectine.  Hier wordt dan zoveel 

mogelijk rekening mee gehouden (i.f.v. de praktische haalbaarheid van de voorkeuren) . 

 

Bij aanmelding (op de dag zelf) zal u in een bepaalde groep worden ingedeeld, waarmee de volgorde 

van het doorlopen van de workshops voor u wordt vastgelegd.  

 

 

 

 

 

WORKSHOP 1 

FYSISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN GELATINE 

Elke De Clerck, Technical Service & Development Europe, Rousselot  

Kleur, granulometrie en bloom zijn belangrijke karakteristieken voor gelatine.  In deze workshop 

wordt getoond wat deze karakteristieken inhouden en hoe deze de functionaliteit van gelatine als 

geleermiddel beïnvloeden.  

De kennis van deze eigenschappen moet de deelnemer ondersteunen in het maken van keuzes 

voor de eigen producten op basis van de gewenste eigenschappen.  

Duur: 40 min  

 
  



          4 │ 9 

WORKSHOP 2 

HET GEBRUIK VAN GELATINE IN DE VOEDINGSINDUSTRIE 

Stephan Dierckx, Application Scientist, PBGelatins 

In deze workshop wordt gedemonstreerd hoe de eigenschappen van gelatine de praktijk 

beïnvloeden: van best practices voor het in oplossing brengen, tot de textuur van ‘gombeertjes.’   

 Oplosbaarheid 

 Hoe beïnvloedt de granulometrie de oplosbaarheid?  

 Best practice voor het in oplossing brengen van gelatine  

 Effect van tijd, temperatuur en pH op stabiliteit en gelkracht van gelatine.  

 Effect van type gelatine en dosering op textuur – dit wordt gedemonstreerd a.d.h.v. 

snoepjes met verschillende samenstelling  

 Effect van type van gelatine(productieproces) op de textuur en stabiliteit van het afgewerkt  

product  

 Gelatine brengt typisch een ‘elastische’ textuur met zich mee.  A;d.h.v. een aantal 

eindproducten op basis van verschillende geleermiddelen wordt aangetoond wat dit precies 

inhoudt. 

Duur: 40 min  

 

 

 

 

 

WORKSHOP 3 

HET GEBRUIK VAN PECTINE IN DE ZUIVELSECTOR 

Nico Vulink, Salesmanager Benelux Tate&Lyle Food Systems 

In deze workshop komt het gebruik van pectine in de bereiding van fruitpreparaten en drinkyoghurt 

aan bod.  Er wordt ingegaan op de keuze van het pectine in het kader van de levensmiddelenmatrix 

en procesvereisten.  Dit wordt zoveel mogelijk gedemonstreerd a.d.h.v. voorbeelden.   

Voorbeelden van producten zijn fruitsap, fruit-melkdrink, gepasteuriseerde yoghurtdrink, 

fruityoghurtdrink, en fruitpreparaat voor yoghurt.   

Duur: 40 min  

 

 

 

 

 

WORKSHOP 4 

HET GEBRUIK VAN PECTINE IN JAM (CONSUMENT EN INDUSTRIEEL) & CONFISERIE 

Gerard van Stralen, Technical Service Specialist, Cargill Texturizing Solutions, Cargill 

In deze workshop komt het gebruik van pectine in de bereiding van industriële & huishoudelijke jam, 

afdekgelei en confiserie aan bod  

De toegelichte aspecten zijn ook relevant voor groentengebaseerde systemen die getextureerd 

moeten worden.  

Er wordt ingegaan op de keuze van het pectine in het kader van de levensmiddelenmatrix en 

procesvereisten.   

Duur: 40 min  
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SPREKERS & WORKSHOPLEIDERS 

De theoretische sessies en workshops worden ondersteund en begeleid door:  

 

 

 

 

Cargill is an international producer and marketer of food, agricultural,  

financial and industrial products and services. Founded in 1865, the 

privately held company employs 131,000 people in 66 countries. Cargill  

helps food & beverage manufacturers drive growth th rough new product 

innovation, increasing supply chain efficiency, optimizing product 

formulation and managing commodity price risk.  Cargill Texturizing 

Solutions is one of the world's leading suppliers of texturizers and 

emulsifiers to the global food and beverage industry.  Cargill helps  

customers succeed through collaboration and innovation, and is  

committed to applying its global knowledge and experience to help meet  

economic, environmental and social challenges wherever it does 

business.  

For more information, visit  

www.cargill.com and www.cargilltexturizing.com  

 

Gerard van Stralen is technical service specialist van Cargill Texturzing 

Solutions. Hij ondersteunt Oosteuropese klanten m.b.t. de produkten 

van CTS (zetmelen, hydrocolloiden, starterculturen, lecithines en 

functionele mengsels) 

 

 

 

De onderzoeksactiviteiten van het Laboratorium voor 

Levensmiddelentechnologie (LFT) aan de KULeuven vallen binnen het  

domein van levensmiddelenconservering en –behandeling.  

De onderzoeksmissie van het LFT is het ontwikkelen van 

wetenschappelijk onderbouwde benaderingen om kwantitatief de impact 

van bewaar- en/of verwerkingseenheidoperaties op de functionaliteit van 

levensmiddelen te ontwikkelen en deze toe te passen bij het ontwerp, de 

evaluatie en optimalisatie van deze processen. Hierbij wordt gefocust op 

voedselfunctionaliteiten die van technologisch, organoleptisch en /of 

nutritioneel belang zijn en gerelateerd zijn met (bio)chemische en 

fysische veranderingen in levensmiddelen tijdens procesvoering.  

Een belangrijke onderzoekslijn in het LFT is gericht  op kinetiek van 

(bio)chemische conversies van pectine en andere celwandpolymeren en 

de hieraan gerelateerde textuur- en structuureigenschappen van 

weefselsystemen.  

 

http://www.biw.kuleuven.be/lmt/vdt  

 

Dr. Ir. Sandy Van Buggenhout is postdoctoraal medewerker aan het  

Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen, KULeuven).  

Prof. Marc Hendrickx staat aan het hoofd van het Laboratorium voor 

Levensmiddelentechnologie (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen,  

KULeuven). 

 

TFL

http://www.cargill.com/
http://www.cargilltexturizing.com/
http://www.biw.kuleuven.be/lmt/vdt
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Tate & Lyle is a global provider of distinctive, high quality ingredients 

and solutions to the food and beverage industry and adds the taste, 

texture, nutrition and functionality that consumers demand.  

We work side-by-side with our customers to create valuable, innovative 

solutions driven by our passion to food.  

Tate & Lyle Food Systems design and manufacture a vast range of 

customised food stabiliser systems and highly functional ingredient  

blends for the global food industry.  

 

www.yourfoodsystems.com  

 

Nico Vulinck heeft 30 jaar ervaring in de voedingsindustrie, eerst als 

productontwikkelaar, later in de ingrediëntensector.  Hydrocolloïden,  

emulgatoren en eiwitten vormen zijn specialiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB Gelatins is een belangrijke producent  van varkens- en 

rundergelatine alsook collageenhydrolysaat (Solugel®, Peptein®) en 

behoort wereldwijd tot de top 3. Daarnaast is PB Gelatins ook 

marktleider in instant gelatine en biedt zo een groot gebruiksgemak en 

convenience aan voor producten op basis van Cryogel® en Instagel®.  

Het bedrijf heeft productie-eenheden op vier continenten en de 

productiecapaciteit wordt verder uitgebreid in de loop van 2011-2012 

met twee bijkomende fabrieken in Brazilië en China. PB Gelatins is  

onderdeel van Tessenderlo Group, een internationale groep met meer 

dan 100 vestigingen wereldwijd en met meer dan 8 000 medewerkers.  

 

www.pbgelatins.com    

 

Dr. Stephan Dierckx is Application Specialist Edible Gelatins van PB 

Gelatins. Hij is verantwoordelijk voor R&D projecten over de toepassing 

van en nieuwe producten met gelatine en collageen hydrolysaten in 

voeding alsook de technische ondersteuning in dat toepassingsgebied.  

Eerder was hij verbonden aan de Universiteit Gent als post-doctoraal 

onderzoeker.  

 

 

http://www.yourfoodsystems.com/
http://www.pbgelatins.com/
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Rousselot is producent van gelatine en collageen peptides met 

toepassingen in onder meer voeding en farmaceutische producten.  

Rousselot maakt deel uit van de VION Ingredients groep, telt 2400 

werknemers en is wereldwijd aanwezig met 12 productie faciliteiten en 

10 verkoopskantoren.  

In Vlaanderen heeft Rouselot een vestiging in Gent, waar ook het  

"Rousselot Expertise center" is gehuisvest met R&D- en 

toepassingslaboratoria. Hierdoor combineert Rousselot een 

internationale aanwezigheid met lokale commerciele en technische 

expertise.  

 

www.Rousselot.com    

 

Dr. Elke De Clerck is Technical Service & Development Manager en 

ondersteunt hiermee voornamelijk de Europese klanten in alle 

technische aspecten rond het gebruik van gelatine in hun 

eindtoepassingen 

 

  

http://www.rousselot.com/
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PRAKTISCHE INFO OP EEN RIJTJE 

DAGINDELING 

 

DATUM 

LOCATIE 

24 NOVEMBER 2011 

MONTIL, AFFLIGEM 

ROUTEBESCHRIJVING KLIK HIER 

09.00 - 09.25 Ontvangst & koffie 

09.25 – 09.30 Verwelkoming 

09.30 – 11.00 Deel 1 Gelatine 

Elke De Clerck, Rousselot & Stephan Dierckx, PBGelatins  

11.00 – 11.30  Pauze 

11.30 – 13.00 Deel 2 Pectine  

Sandy Van Buggenhout, KULeuven & Gerard van Stralen, Cargill  

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 17.00 Workshops  

 

TAAL 

 Nederlands is de voertaal voor de presentaties. Niet alle hand-outs zijn in het Nederlands. 

INSCHRIJVEN 

U kan zich inschrijven via de online tool op de Flanders’ FOOD website  

Maximaal 50 deelnemers.  

 

Prijs voor deelname (incl. catering en nota’s) 

 Flanders’ FOOD lid: 290 Euro (excl. BTW) Er is een tussenkomst van voorzien door IPV 

 Niet-lid Flanders’ FOOD: 380 Euro (excl. BTW) Er is een tussenkomst van voorzien door IPV 

 

Noot 

 Voor bedrijven die resorteren onder de paritaire comités 118, 119 & 220, voorziet IPV (Initiatieven 

voor professionele vorming van voedingsnijverheid) een tussenkomst in de inschrijvingskosten 

van 120 Euro per dag.  

Max. 3 personen per bedrijf kunnen van deze tussenkomst genieten.  

 Bij inschrijving na 04/11/2011 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 Euro (excl. BTW). 

 Een factuur voor deelname wordt u achteraf toegestuurd.  

 In de opleiding ‘Geleer- en verdikkingsmiddelen: van theorie tot praktijk’ komen meerdere 

modules aan bod.  Voor personen die deelnemen aan meerdere modules, zal een korting van 

10% worden toegestaan. Dit wordt bij facturering verrekend. 

VRAGEN VOOR DE SPREKERS 

Heeft u vragen voor de sprekers?  U kan deze al meegeven via het inschrijvingsformulier.  Of u kan 

ze de dag zelf stellen, natuurlijk. 

  

http://www.demontil.com/feestzaal-event/locatie.html
http://www.flandersfood.com/content/deelname-opleiding-verdikkingsmiddelen-module-pectine-en-gelatine
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VRAGEN 

 

Heeft u vragen? Dan kan u ons contacteren:  

 

Vragen van administratieve aard Vragen van inhoudelijke aard 

Martine Tondeur 

Tel: +32 (0)2 788 43 67 

GSM: +32 (0)496 65 47 42 

martine.tondeur@flandersfood.com 

 

Annelies Vandamme 

Tel: +32 (0)2 788 43 61  

GSM: +32 (0)472 54 87 05 

annelies.vandamme@flandersfood.com 

 

Flanders' FOOD 

Kunstlaan 43, B-1040 Brussel 

Fax: +32 (0)2 788 43 68 

 

 

 

mailto:martine.tondeur@flandersfood.com
mailto:annelies.vandamme@flandersfood.com

